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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/164-7/2022. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 23-án 

15:31 órakor megtartott közmeghallgatásról. 

 

Az ülés helye:   Refektórium. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Kovács Márta Mária, 

Dr. Sütő Ferenc, 

 Bartakovics Andrea, 

 Vörös Gábor, 

 Dr. Haragh László, 

 Dömötör Tamás, 

Orbán Viktor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

 Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások vezető, 

 Dr. Krajczár Róbert Hatósági és Koordinációs ügyek vezető,  

Doncsecz András Városüzemeltetési vezető, 

 Kovács Ágnes Pénzügyi vezető, 

 Szép Renára külkapcsolati és koordinációs ügyintéző, 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Koszár András nem képviselő alpolgármester,  

 

Meghívott vendég:  Gál József SZET Szentgotthárdi Kft. Ügyvezető, 

Légrády Rita Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. 

Ügyvezető, 

Treiber Mária a sajtó képviselője 
 

Huszár Gábor polgármester, a közmeghallgatást megnyitja. 

 

Bana Tibor: Azért kértem szót a mostani közmeghallgatáson, mert a gotthárdiak és 

környékbeliek közül, sokan fordultak hozzám felháborodva azután, hogy megkapták a 

Gotthárd Info elnevezésű szennylapot. Aminek egyértelmű célja volt az én politikai 
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lejáratásom. Az első oldalakon olvasható különböző rágalmazó és igaztalan mondatok, míg a 

második felében található fideszes politikusok, köztük V. Németh Zsoltot, Kovács Mártát, 

Polgármester urat nagyon jó színben tűntetett fel az a kiadvány, aminek a hátoldalán egy 

naptár is található, amin szerepelnek városi és egyházi programok. Ezek után nem csoda, 

hogy sokan azt gondolták, és nekem is ez a határozott álláspontom, hogy teljességgel 

elképzelhetetlen, hogy semmi köze Szentgotthárd Város vezetőségének, tehát Önöknek ehhez 

a kiadványhoz. Természetesen a jogi lépéseket megtettem ezzel összefüggésben, rágalmazás 

és becsületsértés ügyében tettem feljelentést. Az a kérdésem tisztelettel Polgármester úrhoz, 

hogy tettek-e lépéseket a város címerének jogosulatlan használata miatt? Ha pedig nem 

vállalják-e a felelősséget a mocskolódásért, amik ebben a kiadványban olvashatók. Én nagyon 

szomorú vagyok, hogy ez eljutott rengetek gotthárdi és környéki háztartásba. Szerintem az 

lenne a fontos, mindenki, aki Szentgotthárd érdekében bármilyen politikai szerepet betölt, 

előre vigye ezt a várost és a térséget. Ezzel összefüggésben, nekünk közösen kellene 

dolgoznunk. Az én szemem előtt mindig ez lebegett, itt nőttem fel Szentgotthárdon, nagyon 

sokan ismernek; szüleimet, ismerték nagyszüleimet. Tőlük a tisztesség a becsület az emberség 

fontosságát tanultam meg. A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában járó 

gyermekként is büszke voltam már arra, hogy ott olvashattam azt a mondatot, ami politikai 

hitvallásom lett, legnagyobb cél pedig itt-e földi létben „Ember lenni mindég, minden 

körülményben”. Számomra ez volt irányadó munkám, életem során. Ezt tartottam szem előtt 

akkor is, amikor városunk barokk temploma érdekében a belső felújítást célozva benyújtottam 

azt a módosító javaslatot, amit az Országgyűlés többsége 2010-ben meg is szavazott. De 

ugyan ez volt a helyzet, amikor a felsőszölnöki összekötő út kapcsán tettem lépéseket. 

Amikor az ingázókért kellett kiállni, mikor javasoltam az alsószölnöki határnyitást, ami aztán 

megvalósult, vagy amikor a szentgotthárdi gyárakban az Opel gyárban dolgozókért kellett 

lépéseket tenni a közelmúltban, akkor is GYSEV Zrt.-vel érdemben egyeztettem. Mindig a 

város és a környék érdekeit, az itt élők érdekeit tartottam szem előtt. Úgyhogy ezért is tartom 

különösen felháborítónak, hogy ilyen kiadvány jelenhetett meg. Sok esetben reklámújságok 

közé rakták, de vannak olyan információim is, hogy egyes városrészeken a Fidesz tagjai 

hordák ezt a kiadványt. Elhatárolódnak-e ettől a kiadványtól? Hiszen egy nagyon rövid 

közleményt kiadtak, de az egyáltalán nem tartalmazott olyan irányú mondatot, ami a 

hangvételtől való elhatárolódás irányában mutatott. Azért azt megjegyezném, hogy szerintem 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesület vezetőjének nem az lenne a dolga, hogy politizáljon és 

kiszolgálja a Fidesz érdekeit, a városvezetés vagy a Kormány érdekeit, hanem az lenne a 

dolga, hogy a kulturális életet előmozdítsa Szentgotthárdon.  

 

Huszár Gábor: Képviselő úr, tulajdonképpen egyetlen fontos kérdést tett fel, hogy van-e a 

városvezetésnek köze bármilyen formában ehhez a kiadványhoz. A város vezetése nem tudott 

erről a kiadványról, a város vezetésének nincsen köze ehhez a kiadványhoz. Ezzel 

kapcsolatban, a közleményben is megfogalmaztuk, más információt nem tudok Önnek 

elmondani. 

 

Bana Tibor: Köszönöm a választ Polgármester úr, bár arra azért nem válaszolt, hogy magától 

a hangnemtől elhatárolódnak-e, az álságos és igaztalan kijelentésektől. Szerintem 

mindenkinek tudnia kellene, hogy akkor ki rendelte meg a kiadványt, ki finanszírozta, hogy 

kerülhetett a postaládákba.  

 

Huszár Gábor: Hát ez az Ön feladata, hogy kiderítse. Egy biztosa a város nem rendelte meg.  

 

Bana Tibor: Értem köszönöm szépen, amint említettem megtettem a jogi lépéseket, nagyon 

bízom benne, hogy ki fog derülni. Szerintem a szentgotthárdiak azért látják, hogy miről is van 
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szó ebben az esetben, és bízom benne, hogy április 3-án meg is fog jelenni a véleményükben, 

amikor kiállnak azért, hogy Szentgotthárd és térsége továbbra is fejlődhessen. Mindenki 

számíthat rám pártállástól függetlenül az itt élők közül. Köszönöm szépen. 

 

Kovács Márta Mária: Szeretném azt pontosítani, hogy a barokk templom épületének 

felújítása 2002-ben kezdődött a Szentgotthárdi Barokk Templomért Alapítvány 

kezdeményezésére. A felújítása nem abban az időpontban kezdődött, amikor a Képviselő úr 

említtette. Azt, hogy ilyen nagyságrendű támogatás, ilyen nagyságrendű felújítás történhetett, 

az szerintem a Parlament többségének a jóváhagyása nélkül nem történhetett volna meg. Úgy 

gondolom ebben nem a Képviselő úrnak volt főszerepe.  

 

Huszár Gábor: Mint ahogy a határátkelő nyitás, a GYSEV-vel történő egyeztetés, az 

útfelújításokkal kapcsolatosan sem. Képviselő úr folyamatosan a címer használatot feszegeti 

és nem a tartalmával nem ért egyet. Talán a tartalmával kapcsolatban kellene interpellálni, 

nem pedig a címer használattal. Tehát még egyszer mondom, Szentgotthárd városának a 

kiadványhoz nincsen megrendelő köze. Ezzel kapcsolatban már elmondtuk a véleményünket. 

 

 

Huszár Gábor a közmeghallgatást 15:46 órakor bezárja 
 
 

K. m. f. 

 

Huszár Gábor s.k. Dr. Dancsecs Zsolt s.k. 

Polgármester           Jegyző  

 


